International Exhibition on Food, Products, Retailing,
Processing & Packaging Machinery and Allied Industries

• 40,000+ visitors • 450 exhibitors from 30 countries
SCENARIO OF INDIAN FOOD INDUSTRY: India is the world's second
largest producer of food next to China but accounts for less than
1.5% of International Food Trade. The Indian Food Sector is poised
for a rapid growth and has potential to become reliable outsourcing
partner in the Food Industry given its strength in primary Food
Sector. The Indian Food brands are now rapidly increasingly finding
prime shelf space in the retail chains across US and Europe.
Exhibitor Profile
• Food Processing Machinery & Equipments • Food Packaging
Machinery, Material & Equipments • Fresh, Processed and Beverage
(Non Alcoholic) •Hotel & Kitchen equipment •Dairy, Bakery Product
Seafood • Organic • Herbal • Cold Chain Equipment • Consulates
• Food Retailing Supplies • Food Technology •Bank /Agri Finance
companies • Food Sector Infrastructure • Post Harvest Technology
• Marketing & Export Services • Marine Products & Aquaculture
• Cold room & Refrigeration Appliances • Perishable and food Cargo
Handling • And many more products….
Visitor Profile
• Food Product Stockist/ Distributors/ Traders • Professional
consultants • Agricultural products traders / Wholesaler • Restaurant
& Hotel Chains • Corporate Houses/ Food Malls Owners • National &
International Retail Chain officials • Fast Food Chain Owners/Purchase
Managers • Members of Agri & Food Marketing Board/Chambers,
NGO's, FPO's & Trade Promotion Bodies • Food Manufacturers
• Food Park Developers • Imports & Exports • Supply chain
Professionals • Grocery Shop Owners / E-retailers • Diplomats &
Consulars • Researchers / Students

ข้อมูลการจ ัดงาน
ระยะเวลาการจ ัดงาน 30 Aug - 1 Sept 2019
สถานทีจ
่ ัดงาน

Bangalore International Exhibition
Centre (BIEC) - Bangalore, India

ผูจ
้ ัดงาน

Media Today Group

รูปแบบงาน

งานแสดงสินค ้าอาหารและเครือ
่ งดืม
่
นานาชาติ จัดขึน
้ เพือ
่ เจรจาธุรกิจเท่านัน
้

ว ันร ับสม ัคร

ตัง้ แต่วันนี้เป็ นต ้นไป

เว็ บไซต์

www.indiafoodex.com

้ า่ ย
ค่าใชจ

Standard Stand EUR 2,070 / 9 SQM
Corner Stand

EUR 2,940 /12 SQM

(exclude 18% Service Tax)

Included: Floor, back and side walls, Fascia board
with company name, 1 table, 2 chairs,
3 spot lights, 1 electric point (300 watts),
carpet, registration fee and company entry
in the official show catalogue.
(exclude: Shelves)
ข้อมูลทางการตลาด

การส่งออกของไทยไปอินเดีย ในปี 2561 อาจจะขยายตัวประมาณ 8.5-10.0% จากมูลค่าทัง้ ปี 2560 ที่ 6500 ล ้านดอลลาร์
โดยมีปัจจัยหนุน ได ้แก่ เศรษฐกิจอินเดียทีม
่ แ
ี นวโน ้มฟื้ นตัวแข็งแกร่ง และ อานิสงส์จาการบังคับใช ้ภาษี GST ทีเ่ อือ
้ ให ้ราคาสินค ้า
อุปโภคบริโภคหลายรายการปรับลดลง และต ้นทุนธุรกิจบริการลดตา่ ลง จนทาให ้เกิดความต ้องการสินค ้าต่างๆตามมา นอกจากนี้
ข ้อตกลงเขตการค ้าเสรี FTA ไทย-อินเดีย และ อาเซียน-อินเดีย ยังเป็ นผลบวกต่อการส่งออกสินค ้าไทยไปยังอินเดียด ้วย โดย
สินค ้าส่งออกของไทยทีม
่ โี อกาสเติบโตในตลาดอินเดีย เป็ นกลุม
่ สินค ้าเกษตรและอาหาร ได ้แก่ อาหารแปรรูปอย่างอาหารกระป๋ อง
ั ว์ ก็มแ
ผลิตภัณฑ์ข ้าว สิง่ ปรุงรสอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และอาหารสดทัง้ ผลไม ้ ผัก การประมง ปศุสต
ี นวโน ้ม ขยายตัวตามการเติบโตของ
้ ชาวอินเดีย และการขยายตัวของธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่ อีกทัง้ ตราสินค ้าไทยก็เป็ นทีย
กาลังซือ
่ อมรับของคนอินเดีย ส่วนสินค ้า
ประเภทน้ ามันจากพืชและสัตว์อย่างน้ ามันปาลมนัน
้ ก็ยังมีแนวโน ้มทีด
่ ี
► การค ้าไทยกับอินเดียในปั จจุบน
ั ในช่วงทีผ
่ า่ นมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มูลค่าการค ้ารวมระหว่างไทยกับ
อินเดียอยูท
่ ี่ 10,385.6 ล ้านเหรียญสหรัฐ เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นหน ้าร ้อยละ 34 และในปี 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มูลค่าการค ้า
ระหว่างไทยกับอินเดีย อยูท
่ ี่ 2,024.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ เพิม
่ ขึน
้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร ้อยละ 31 โดยไทยส่งออกไป
อินเดีย 1,286.1 ล ้านเหรียญสหรัฐ และนาเข ้าจากอินเดีย 737.4 ล ้านเหรียญสหรัฐ
► อินเดียเป็ นหนึง
่ ในประเทศเป้ าหมายตามแผนดาเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์หุ ้นส่วนเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ของ
ั ยภาพสูงด ้วยขนาดของ
กระทรวงพาณิชย์ เนือ
่ งจากอินเดียเป็ นตลาดใหม่ทน
ี่ ่าสนใจสาหรับผู ้ประกอบการไทย และเป็ นตลาดทีม
่ ศ
ี ก
ตลาด จานวนประชากรกว่า 1,300 ล ้านคน และมีรัฐถึง 29 รัฐ ทีม
่ ก
ี ารบริโภคและความต ้องการสินค ้าและบริการทีแ
่ ตกต่างกันไปใน
แต่ละรัฐ กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนผู ้ประกอบการไทย เร่งใช ้สิทธิ FTA ส่งออก – นาเข ้า มากขึน
้ และแสวงหา
โอกาสจากตลาดอินเดีย โดยเฉพาะการส่งออกผลไม ้ไทย เช่น ทุเรียน และลาไย เพิม
่ เติมจากตลาดเดิมในอาเซียน หรือจีน
เพือ
่ เป็ นทางเลือกใหม่ของผู ้ส่งออกไทย แหล่งทีม่ า https://today.line.me/th/pc/article/เปิ ดโอกาส+เจาะตลาดอินเดีย-1kRwv2, https://www.prachachat.net/economy/news-160822

►

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 106 (คุณฝน), 108 (คุณจือ)
Email: nusaree@blithailand.com, celinda@blithailand.com

India Foodex 2019 : We would like to

Exhibit

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

